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Uit het bestuur …. 
	  
Om de publieke zaak: ‘Samen werkt 
beter’ 
Dick van der Meer (Secretaris) 
 
Het PvdA-congres in januari zal deels in het teken 
staan van de publieke sector. Aanleiding is het 
rapport ‘De Scherven Opgeveegd’ van de 
Commissie-Vreeman uit 2007, die de Partij van de 
Arbeid opdroeg om van het herstel van vertrouwen 
in de publieke sector een topprioriteit te maken. 
Een jaar geleden (pas) is een werkgroep onder 
leiding van voorzitter Lilianne Ploumen een nieuwe 
sociaaldemocratische visie op de publieke zaak 
gaan ontwikkelen. Nu ligt er een conceptresolutie 
‘Samen werkt beter’. 
 
‘De publieke sector’, dat is voor heel veel mensen 
jargon, uit een wereld veraf. Terwijl het juist gaat 
over dichtbij: de wijkagent met wie je kunt praten 
over veiligheid in de buurt, het verzorgingstehuis 
waar je vader of moeder woont en waar je zelf 
(later) misschien terechtkomt, de school van je 
kinderen of kleinkinderen, de bibliotheek, de 
dokter, het groen. En voor sommige mensen ook: 
hun werk. Niemand vindt deze zaken onbelangrijk, 
niemand zegt dat hij of zij er ‘tegen’ is, iedereen 
heeft ermee te maken; veel mee te maken. 
Hoe komt het dat tegenwoordig zovelen de partij 
die dit alles voor ons organiseert, de overheid, zo 
verafschuwen? De overheid doet allerlei dingen die 
we enorm belangrijk vinden, en haat is haar deel. 
Dat straalt ook af op de Partij van de Arbeid, die 
meer dan welke andere politieke partij wordt 
vereenzelvigd met overheid, met regels en 
regelingen, met ‘de publieke sector’. Niet met ‘de 
publieke zaak’. 
Enerzijds is er de politiek-populistische hetze. 
Wilders natuurlijk, die nergens een boodschap aan 
heeft, nergens voor verantwoordelijk is, geen 
idealen heeft en niet weet wat een ideologie is, die 
alleen maar wil scoren. De VVD met name is onder 
invloed van die populaire ex-VVD’er op dezelfde 
toer gegaan. ‘Een kleinere overheid’ is de oplossing 
die de VVD propageert voor alle maatschappelijke 
kwalen, en die aanspreekt omdat het gaat ‘om mijn 
belastingcenten’. Mark Rutte wil “de Nederlander 

zijn welvaart teruggeven”. Alsof het op een na 
rijkste land van de EU (na Luxemburg) daar een 
probleem heeft. En de premier wil af van “de 
overheid als geluksmachine”. Dat is een 
schandelijke want valse metafoor. In geen enkel 
economisch model ontbreekt de factor overheid als 
noodzakelijke partij voor het creëren van welvaart. 
Daarnaast kennen we de overheid als hoeder van 
de verzorgingsstaat, een al evenzeer welvaart 
bevorderende factor waaraan we gelukkig ook nog 
enige beschaving toevoegen. In die rol is de 
overheid geen geluksmachine, maar een 
pechdemper. 
De tweede reden voor de aversie tegen de 
overheid is dat die overheid vaak slecht 
functioneert: afstandelijk, gefocust op regels in 
plaats van mensen, fundamenteel wantrouwend 
ten opzichte van haar burgers, verkokerd. 
Daardoor gaan er in de ogen van mensen heel veel 
dingen grondig fout, en daar praten ze over op 
verjaardagen, en op internet.  
Er zijn dus ook twee dingen nodig om het 
vertrouwen te herstellen. Ten eerste moet het 
geijkte gezichtspunt worden bijgesteld: de overheid 
is niet per definitie een vijand, maar moet een 
vriend zijn. Als dat niet lukt, gaan we aan het 
functioneren iets doen. Niet: een kop kleiner 
maken. Om dat populistische gezichtspunt te keren 
moet een grote, sterke PvdA de media bewerken. 
 
Om de overheid beter te laten functioneren hebben 
we vijf ‘handelingsperspectieven’, zo kunnen we 
lezen in de resolutie voor het congres. Vijf 
algemene uitgangspunten: 
1) Initieer de samenredzaamheid: de omvang 

van de publieke sector is een probleem omdat 
de effectiviteit en de kwaliteit van voorzieningen 
tegenvalt. Daarom wil de PvdA bestaande 
relaties tussen mensen aanboren. Er zit enorm 
veel kracht en potentieel in het persoonlijk 
netwerk van familie, vrienden, buren en 
kennissen.  

2) Organiseer de nabijheid: efficiency en 
schaalvergroting domineren nog steeds de kijk 
op de publieke sector. Betrokkenheid van 
burgers, gebruikers, ontbreekt vaak. Dat is 
verkeerd. Nabijheid wordt de nieuwe norm, 
toegankelijkheid een harde eis. 
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3) Herdefinieer de publieke moraal: Het besef 
dat aan elk recht een plicht gekoppeld is blijkt 
tegenwoordig niet alom aanwezig. Het vervullen 
van die plichten als vanzelfsprekendheid zien is 
wat de partij wil. Burgers en bestuurders 
moeten doordrongen zijn van soberheid en 
dienstbaarheid. 

4) Terug naar de maatschappelijke opdracht 
& kerntaak: Publieke instellingen zijn te vaak 
uit kostenoverwegingen op afstand van de 
overheid gezet. Dat heeft geleid tot allerlei 
commerciële nevenactiviteiten, die belangrijker 
zijn geworden dan de hoofdtaak. Dit zorgt voor 
kwaliteitsverlies en afnemend vertrouwen bij de 
burger. Daarom: terug naar de publieke functie. 

5) Kwaliteit afdwingen: Het is niet zo dat meer 
kwaliteit en betere toegankelijkheid van publieke 
diensten ook meer geld moeten kosten. De 
discussie moet gaan over kwaliteit, niet over 
kwantiteit. 
 

De partij suggereert om in elke afdeling een debat 
te organiseren over de toekomst van de publieke 
sector. Het bestuur beraadt zich daar nog op. Maar 
in elk geval kan met deze nieuwsbrief de discussie 
in Teylingen voor geopend worden verklaard. 
 
 
 
Uit de fractie 
 
Bungeejumpen in Trappenberg-
Kloosterschuur 
Joost Peetoom, gemeenteraadslid, portefeuille 
Ruimte. 
	  
De reconstructie van het glastuinbouwgebied van 
Rijnsburg richting Voorhout,  de zogenoemde  
‘module Trappenberg-Kloosterschuur’, is  wel een 
hoofdpijndossier. Wie zich de heftige en lange 
debatten in de gemeenteraad van Teylingen kan 
herinneren: PvdA-raadslid Hans Goudsmit die 
PvdA-wethouder Gerrit van der Meer vroeg zijn 
groene vuist te tonen richting de gemeente 
Katwijk. Maar dat was nog hartelijk-
vriendschappelijk in vergelijking met de manier 
waarop Teylings CDA-raadslid Angelique Fortanier 

zich opstelde richting de Katwijkse CDA-wethouder 
Daan Binnendijk. 
Op zich ligt het gebied tussen Rijnsburg en 
Voorhout er nu onverzorgd bij. Veel paardenweitjes 
met de bijbehorende knutselstallen, vervallen en 
verouderde kassen, her en der een nieuwe 
kwekerswoning. Een gebied onder druk. Maar wel 
een belangrijke corridor van open ruimte tussen de 
dichtbebouwde Rijnoevers en de dorpen van de 
Bollenstreek. De enige plek waardoor je vanaf de 
A44 ook een blik op de duinen hebt. Heftige, zich 
herhalende vergaderingen. Het besluit van 
december 2008 is daarbij wel een eindbod 
geweest; veel druk van het tijdsargument: nu 
beslissen, anders lopen we subsidies mis!!” We zijn 
nu al weer 2 jaar verder. Nog steeds geen 
bestemmingsplan voor het Teylingse deel van 
Trappenberg-Kloosterschuur ter goedkeuring 
aangeboden 
De variant die nu als kader is meegegeven is: 
"Variant 2X wijziging 2”. Een aanduiding die net 
zoveel zegt als het typenummer van een 
willekeurige Koreaanse LED-TV. Maar wel een die 
de gemeenteraad van Teylingen eind 2009 heeft 
aangenomen, als maximaal haalbaar resultaat in de 
onderhandelingen. 
Oorspronkelijk is het idee geboren doordat er 
schuifruimte nodig was voor herstructurering van 
het Rijnsburgs kassengebied. Om modernisering en 
schaalvergroting goed te kunnen toepassen, was 
het nodig om eerst uit te breiden naar nieuw 
gebied, zodat het oude goed zou kunnen worden 
gesaneerd. De voorkeursvariant van de stuurgroep 
Knoop-Lieden West, variant 1, betrof bebouwing 
langs de Rijnsburgerweg. Deze haalde het niet; hij 
kwam te dicht richting de dorpskern van Voorhout. 
Variant twee lag iets verder naar het zuidoosten, 
als een schil rondom de noordgrens van Rijnsburg. 
Flink wat kneedwerk: er werden woningen in 
betrokken om het plan financieel haalbaar te 
maken, vanwege een tracé-reservering voor een 
noordelijke randweg om Rijnsburg heen werd er 
ook met contouren geschoven. Voor je het weet zit 
je op de Variant 2X wijziging 2. En ook in de 
hoogte ging het snel: Er is ook gesproken over een 
hoogte van maximaal 13,5 m aan kassen, dat is 1,5 
maal een gewoon woonhuis. De rek opzoeken, en 
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dan weer terugkeren: het is inderdaad bungee 
jumpen. 
De Partij van de Arbeid heeft in Teylingen de 
afgelopen jaren vooral de visie gehanteerd dat we 
vanuit natuur- en cultuurhistorische waarde zo 
zuinig mogelijk op ons bollenland en op onze 
polders moeten zijn. Natuurlijk zien we dat in de 
agrarische sector de kassen een steeds belangrijker 
element worden in de vaste-plantenteelt, en dat we 
in deze regio juist ook daardoor een goede 
boterham verdienen. Om hier een goede balans in 
te vinden, wil de Partij van de Arbeid wel zien dat 
aangetoond is dat elk knibbelen aan die open 
ruimte gebaseerd is op noodzaak, niet alleen op 
gemak of individuele ambitie. En dan geldt voor het 
honoreren van een ruimteclaim door welke 
economische sector dan ook: 1) we komen ruimte 
tekort 2) We hebben die ruimte ook nodig om te 
overleven 3) we kunnen de uitbreiding ook zelf 
(vanuit de sector) bekostigen. 
Wel verscheen in het Leidsch Dagblad op 11 
november 2011 een artikel, waarin opeens ook 
gesproken wordt van de realisatie van 20 
Greenportwoningen in het Teylinger deel. Ho, 
wacht even. We hebben schuifruimte afgesproken, 
niet de realisatie van een heel ander ruimtegebruik. 
Na een toch duidelijk eindbod wil de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij ‘zijn pijlen nu op 
Teylingen gaat richten’ om met heel veel pijn en 
moeite (letterlijk!) gemaakte afspraken weer op te 
rekken. Dan zouden ze eigenlijk als bedrijfsuitje 
maar eens moeten gaan bungee jumpen om te 
leren dat een springkoord niet oneindig lang kan 
worden gebruikt, omdat bij elke sprong het koord 
slijt. Te vaak springen leidt tot knappen, en dat is 
dan een bloederig tafereel. Voor de Partij van de 
Arbeid Teylingen staan de gemaakte afspraken 
rondom Trappenberg-Kloosterschuur zoals ze zijn 
gemaakt, en is de rek voor welke 
heronderhandeling dan ook eruit. Hopelijk vinden 
we daarbij het college en de rest van de 
gemeenteraad van Teylingen daarin aan onze zijde. 
Daarom heb ik ook schriftelijke gevragen gesteld 
aan het college. Zie hiervoor de link 
http://www.teylingen.nl/ris/dsresource?objecti
d=44893&type=pdf	  
 
 

Actueel 
 
Leden werven: wees actief, fanatiek, 
gefocust en zichtbaar 
Dick van der Meer 
 
Donderdag 17 november, 20.00uur, zaal 5 van ’t 
Onderdak. Elf leden van de PvdA Teylingen hebben 
zich verzameld voor de afdelingsvergadering. Dat is 
toch ruim 16 procent van het totaal. En dan 
hebben nog eens zes leden bericht van 
verhindering gestuurd. 
De levendigste discussie deze avond gaat over het 
ledenwervingsplan. Bestuurslid Albert Olthof begint 
met een kwinkslag: “Misschien dat Hans Spekman 
als nieuwe landelijk voorzitter straks meteen 
100.000 nieuwe leden binnenbrengt. Maar zolang 
dat niet zo is, zullen we zelf toch ook wat moeten 
ondernemen”. 
 
Want de afdeling krimpt. Dat is een landelijke 
trend, waarvan de meeste politieke partijen last 
hebben. Een belangrijke oorzaak is, zo blijkt uit 
onderzoek, dat mensen zich niet meer zo graag 
binden. Loyaliteit is schaarser tegenwoordig. Dat 
geldt voor kiezers, en ook voor leden. De PvdA 
Teylingen heeft er nu nog 68. Ooit had de partij 
alleen al in Sassenheim een betalende aanhang van 
die omvang. 
 
De notitie van het bestuur over dit onderwerp blijkt 
een goed uitgangspunt. Albert heeft recent nog 
een PvdA-bijeenkomst in Utrecht bezocht waar het 
onderwerp ledenwerving uitvoerig is besproken. De 
lijnen die Teylingen voor ogen heeft, blijken sterk 
overeen te komen met wat daar ter tafel komt. 
Richt je vooral ook op het behouden van je huidige 
leden. Benader ze met concrete activiteiten, en niet 
zozeer met ideologie en idealisme. Landelijk 
kunnen ‘belangstellenden’ zich melden: mensen die 
geen lid zijn, geen contributie betalen, wel 
informatie krijgen. Lokaal introduceren we de 
‘sympathisanten’, die wel een klein bedrag betalen 
en in ruil daarvoor aangesloten zijn op de 
informatie van de afdeling.  
 
Sympathie, dat moeten we dus verwerven. Daartoe 
zal de PvdA Teylingen – fractie, bestuur, andere 
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leden – de boer op moeten, concrete acties 
organiseren, mensen helpen, aan de weg 
timmeren. In gezamenlijk overleg zullen fractie en 
bestuur drie speerpunten kiezen. Of twee. Of één. 
Zorg voor focus en continuïteit, geven de leden als 
goede raad mee. Albert Vink verwoordt het 
krachtig: “Neem iets waarvan iedereen het logisch 
vindt dat de PvdA zich er sterk voor maakt. Ga je 
daar heel fanatiek op richten, wees heel zichtbaar, 
en zorg ervoor dat je je beloften waarmaakt.” En 
tot de fractie zegt de voormalige fractievoorzitter: 
“Ik heb liever dat jullie dit goed gaan doen dan dat 
je alle raadsstukken leest”. 
Niemand spreekt hem tegen. 
 
 
Sporten in Teylingen 
Paul Witteman 
 
Afgelopen maanden heb ik me vaak verbaasd over 
hoe het college van burgemeester en wethouders 
omgaat met sport. Hierdoor ontstaat de indruk dat 
sporten en de sportverenigingen een leuke hobby 
zijn. Niets meer en niet minder. Onder het motto 
‘iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen hobby’ 
wordt de komende jaren flink bezuinigd op de 
bijdragen aan sportverenigingen. Goed op de 
euro’s letten is belangrijk, maar graag met visie. 
Teylingen volgt hier wat mij betreft de verkeerde 
volgorde. Begin met een visie op sport en de 
verenigingen binnen de gemeente en laat dit 
volgen door een subsidiebeleid. En niet andersom. 
 
De rol van sportverenigingen is niet alleen die van 
aanbieder van sportactiviteiten. Hoewel per 
vereniging verschillend, kan in het algemeen 
worden gesteld dat de verenigingen binnen 
Teylingen een belangrijke rol hebben in onder 
andere de sociale cohesie en  
gezondheidsbevordering. Van een goede plek voor 
jongeren om samen en onder toezicht te drinken, 
waar het buitenbeentje op school de beste speler 
is, tot het voorkomen van welvaartsziekten als 
obesitas  Kortom, een belangrijke maatschappelijke 
functie waarin we zouden moeten investeren en die 
we niet moeten beschouwen als een kostenpost. 
De gemeente moet verenigingen stimuleren om 
met name deze rol te vervullen. 

Verenigingen staan voor het blok. Bij enkele 
verenigingen wordt een financieel gat geslagen. Zij 
staan voor de keus om de uitgaven te verlagen of 
de inkomsten te verhogen. Een nog groter beroep 
wordt gedaan op de schaarse vrijwilligers. Ik ben 
bang dat het college hier de plank volledig mis 
slaat. Stomweg bezuinigen is geen kunst. Kreten 
slaken als ‘eigen verantwoordelijk nemen’ is 
goedkoop. Misschien is het te laat, maar graag een 
visie over de rol sport en sportverenigingen binnen 
de gemeente.  
	  
	  
@PvdATeylingen 
 

Twitter	  is	  een	  
internetdienst	  waarmee	  
gebruikers	  korte	  berichtjes	  

van	  maximaal	  140	  tekens	  publiceren.	  Een	  selectie	  van	  deze	  
berichtjes	  (tweets)	  uit	  Teylingen	  e.o.	  vind	  u	  hieronder.	  De	  
PvdA	  Teylingen	  is	  te	  volgen	  onder	  @PvdATeylingen.	  
	  

	  

Bas	  Slutter	  (Wijkagent	  Sassenheim)	  
op	  25	  november	  2011	  
	  

Even	  een	  update	  over	  de	  auto-‐inbraken	  vanaf	  1-‐10-‐2011	  in	  
Teylingen.	  49	  (totaal),	  21	  (ssh),	  26	  (vht)	  2	  (wmd).	  Ziet	  u	  iets	  
verdachts?	  bel!!!!	  
De	  afgelopen	  nachten	  zijn	  er	  weer	  meerdere	  #auto-‐
inbraken	  geweest	  in	  #Teylingen.	  Dieven	  stelen	  vooral	  
airbags,	  navigatie	  en	  kentekenplaten.	  

	  

John	  Stuurman	  (Wethouder	  in	  Teylingen)	  
op	  24	  november	  2011	  

Vandaag	  on	  tour	  geweest	  met	  collega's	  	  ruimte	  en	  verkeer	  
van	  Holland	  Rijnland.	  Veel	  plannen	  en	  wensen,	  maar	  o,o	  die	  
woningbouw,	  hoe	  verder?	  

	  

De	  Teylinger	  (Nieuwsblad	  voor	  de	  gemeente	  
Teylingen)	  
op	  23	  november	  2011	  

CDA	  wil	  glasvezelnet	  in	  heel	  #Teylingen,	  Gemeente	  wil	  
zwerfdieren	  opvangen,	  en	  buslijnen	  bij	  nieuwe	  station.	  	  

	  

Leo	  van	  der	  Zon	  (wethouder	  Teylingen)	  
op	  23	  november	  2011	  

Even	  wat	  tijd	  om	  te	  schrijven	  aan	  de	  speech	  bij	  de	  opening	  
van	  station	  Sassenheim	  op	  9	  december.	  Verdiepen	  in	  
openbaar	  vervoer	  en	  de	  narcis	  
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Agenda 
December 
12 Fractievergadering 

20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 

12 Bestuursvergadering 
20.00 uur, bij Albert Olthof 

15 Gemeenteraad 
20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 

27 Nieuwsbrief December 

Januari 2012 

9 Fractievergadering 
20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 

14 Landelijke Canvasdag 

16 Bestuursvergadering 
20.00 uur, bij Paul Witteman 

21/22 PvdA Congres, Brabanthallen in Den Bosch 

29 Nieuwsbrief Januari 

30 Fractievergadering 
20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 

	  
 
 
 

 
 

Colofon 
 
De PvdA Nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door het bestuur. 
Bijdragen van leden worden zeer op prijs gesteld. De bijdrage kunt u sturen naar Teylingen@pvda.nl. U 
kunt zich hier afmelden van deze nieuwsbrief door een bericht aan Teylingen@pvda.nl. Uitgebreide 
informatie over de PvdA vindt u op teylingen.pvda.nl.	  
 
 
 
 
 
	  

	  

De	  Teyding	  (Redactie	  De	  Teyding)	  
op	  21	  november	  2011	  

UNICEF	  Loop	  in	  Park	  Rusthoff	  groot	  succes.	  
	  

	  

Diederik	  Samsom	  (2e	  kamerlid	  PvdA)	  	  
Op	  16	  november	  2011	  

SCP:	  de	  kloof	  tussen	  arm	  en	  rijk	  wordt	  komende	  jaren	  snel	  
groter.	  Dit	  kabinet	  komt	  zijn	  belofte	  na.	  Helaas.	  

	  

PvdA	  Teylingen	  (Twitter	  account	  van	  de	  
Partij	  van	  de	  Arbeid	  Teylingen.)	  
op	  3	  november	  2011	  

Oppostie	  (vandale)	  =	  geheel	  van	  personen	  of	  partijen	  in	  de	  
volksvertegenwoordiging	  die	  zich	  verzetten	  tegen	  de	  
regerende	  meerderheid	  

	  

Ard	  van	  der	  Steur	  (gemeenteraadslid	  VVD)	  
op	  3	  november	  2011	  

PvdA	  Teylingen	  vindt	  het	  leveren	  van	  kritiek	  hun	  taak.	  
Jammer	  dat	  zij	  dan	  nooit	  eigen	  voorstellen	  doen.	  Kritiek	  
zonder	  tandjes	  dus	  
	  

	  

PvdA	  Teylingen	  (Twitter	  account	  van	  de	  
Partij	  van	  de	  Arbeid	  Teylingen.)	  
op	  26	  oktober	  2011	  

Na	  eerdere	  bezuinigingen	  (welzijn/cultuur)	  is	  nu	  onderwijs	  
a/d	  beurt	  #Teylingen.	  Scholen	  (ouders)	  moeten	  zelf	  
onderwijsbegeleiding	  betalen	  


